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फेडूक नदीच्मा काठी फसरं होतं. त्मारा आज काहीसं 
लेगऱंच लाटत होतं.. 

त्मारा हे भाहहत नव्हतं की तो खुळ होता की दुुःखी. 

तो आठलड्माबय आऩल्मा स्लप्नातच 
हयलल्मासायखा फपयत होता. 

तो आजायी होता का? 



भग त्माची बेट छोट्मा डुक्कयाळी झारी. 
"हॅरो, फेडका,” छोट्मा डुकयाने म्हटरं. “तुझी तब्मेत ठीक लाटत 

नाही. तू फया आहेस ना? 

“भरा नाही भाहहत,” फेडूक म्हणारं. “भरा एकाच लेऱी हसालं 
आणण यडालं लाटतं आहे. आणण भाझ्मा आत काहीतयी धकधक चारू 
आहे. 

“तुरा सदी झारी असेर,” छोटं डुक्कय म्हणारं. 
“तू घयी जाऊन आयाभ कयाला हे चांगरं.” 
भग फेडूक ऩुढं गेरं.  त ेखूऩ चचतंते लाटत होतं. 



भग ते सवमाच्मा घयासभोरून गेरं.  
“सळा,” त्मानं म्हटरं, “भरा काही फयं लाटत नाही.”  
“आत मे आणण फैस,”ससा प्रेभानं म्हणारा. 
"अच्छा  सांग फयं,“ ससा म्हणारा, “तुरा काम त्रास आहे?” 
“कधी-कधी भरा गयभ होतं, आणण कधी-कधी थंड,” फेडूक म्हणारं, 

“आणण इथं भाझ्मा आत काहीतयी धकधक होत आहे.” 
आणण भग त्माने आऩरा हात आऩल्मा छातीलय ठेलरा. 

 सळाने खूऩ वलचाय केरा, एकदभ एका डॉक्टय सायखं. 
“फघ,“ तो म्हणारा. “ते तुझ ंह्र्दम आहे,” तो म्हणारा. “भाझ ंऩण ह्र्दम धकधक 

कयतं आहे.” 
“ऩण भाझ ंह्र्दम कधीकधी नेहभीऩेऺा अचधक जोयात धडकत आहे,” फेडूक म्हणारं. 

“ते एक-दोन, एक-दोन कयतं.” 
सळानं आऩल्मा कऩाटातून एक भोठं ऩुस्तक काढरं आणण त्माची ऩानं उरटरी. 
"अये!" तो म्हणारा. “जय ह्दमाची धड धड  लेगानं  होत असेर आणण जय तुरा 

गयभ आणण गाय लाटत असेर, तय माचा अथथ तू कोणाच्मातयी प्रेभात आहे.” 



"पे्रभ," फेडूक आवचमाथनं म्हणारा.  

"लाह!  भाझं कोणालयतयी पे्रभ आहे!” 
आणण भग फेडूक इतकं प्रसन्न झारं की त े

दयलाज्माच्मा फाहेय गेरं आणण त्माने हलेत एक जफयदस्त 
उडी भायरी. 



जेव्हा फेडूक अचानक आकाळातून खारी ऩडरं तेव्हा छोट्मा डुक्कयारा खूऩ 
बीती लाटरी. 

“तू ऩहहल्माऩेऺा चांगरा हदसत आहे,” छोट्मा डुकयाने म्हटरं. 
“भरा ठीक-ठाक लाटत आहे,” फेडूक म्हणारं – “भाझ ंकोणालय तयी प्रेभ आहे.” 
“ही तय चांगरी फातभी आहे. तू कोणाच्मा प्रेभात आहे?” छोट्मा डुकयाने 

वलचायरं.  

फेडूक त्माफाफत वलचाय कयण्मासाठी थांफरा नाही. 
“भरा भाहहत आहे!” तो म्हणारा. “भी प्रेभऱ सपेद फदकाच्मा प्रेभात 

आहे!” 
“तू असं नाही करू ळकत,” छोटे डुक्कय म्हणारे. “एक फेडूक एखाद्मा 

फदकालय प्रेभ करू ळकत नाही. फघ तुझा यंग हहयला आहे आणण फदकाचा 
सपेद यंग आहे.”  

ऩण फेडकारा त्मा गोष्टीची काहीच फपकीय लाटरा नाही. 



 फेडूक लरहू ळकत नव्हत,ं ऩण त ेसुंदय ऩेंहटगं कयत असे 
घयी मेलून फेडकानं एक सुंदय चचत्र काढरं, ज्मात त्मानं  
आऩल्मा आलडीच्मा रार आणण ननळ्मा यंगाचा उऩमोग केरा.  

 संध्माकाऱी अंधाय झाल्मालय त ेआऩरं ऩेंहटगं घेलून 
ननघारं आणण त्मानं त ेफदकाच्मा घयाच्मा दयलाज्माजलऱ 
ठेलरं. फेडकाचं ह्दम उत्साहानं जोयजोयात धडकत होतं. 



 फदक त ेऩेंहटगं फघून खूऩ आवचमथचफकत झारे. 
“भरा हे सुंदय ऩेंहटगं कोण ऩाठलू ळकतं?” त ेओयडत 

म्हणारं. भग त्माने त ेऩेंहटगं लबतंीलय रालरं. 
  

दसुऱ्मा हदलळी फेडकानं पुरांचा सुंदय गुच्छ केरा. तो गुच्छ 
देण्मासाठी तो फदकाच्मा घयी गेरा. ऩण जेव्हा तो फदकाच्मा 
दयलाज्माजलऱ ऩोहचरा, तवे्हा त्मारा फदकाचा साभना कयामची  
राज लाटू रागरी. म्हणून त्मानं ती पुरं दयलाज्मा जलऱ ठेलरी 
आणण श्जतक्मा रलकय ऩऱता मेईर तलेढ्मा रलकय त ेनतथून 
ऩऱारं. आणण भग असंच हदलसेंहदलस चारत याहहरं.  

फेडकारा, फद्काळी फोरण्माची हहभंत होत नव्हती.  



फदकारा बेटलस्तू लभऱत होत्मा त्माभुऱे त ेखूऩ 
प्रसन्न होतं. ऩण त्मा बेटी कोण ऩाठलत होतं?” 

बफचायं फेडूक! आता त्मारा आऩरं जेलण फेचल रागत 
होतं आणण त ेयात्री ऩण झोऩू ळकत नव्हतं. अनेक 
आठलड ेअसंच चारू याहहरं. 



तो फदकारा आऩरं पे्रभ कसं दाखलणाय होता? 

“भरा असं काही कयामरा ऩाहहजे जे आधी कोणी केरेरं 
नसेर,” फेडकानं ठयलरं.  

“भी उंच उडी भायण्माचं जगातरं येकॉडथ भोडने! त्माभुऱे फदकारा 
खूऩ आवचमथ लाटेर आणण भग त ेभाझ्मालय पे्रभ करू रागेर.”  

फेडकानं रगेच उंच उडी भायण्माचा अभ्मास सुरु केरा. 
त्माने फकतीतयी हदलस उंच उडी भायण्माचा अभ्मास केरा.  
त्माने ढगाच्मा उंचीइतकी उडी भायरी.  जगातरं एकाही 
फेडकानं माऩेऺा अचधक उंच उडी भायरी नव्हती.  



“फेडकारा काम झारं आहे?” फदकानं काऱजीनं वलचायरं.  
“अळा प्रकाये उडी भायणं खूऩ धोकादामक आहे. त्माभुऱे त्मारा 
दखुाऩत होलू ळकतं.” 

फदकाचं म्हणणं खयं झारं. ळुक्रलायी दऩुायी दोन लाजून तयेा  
लभननटांनी एक भोठी दघुथटना झारी.  

फेडूक इनतहासातरी सगळ्मात उंच उडी भायत होतं, तवे्हा 
त्माचा तोर गेरा आणण धाडकन त ेजलभनीलय ननऩचचत 
ऩडरं. मोगामोगानं फदक त्मालेऱी नतथून जात होतं. फदक 
भदतीसाठी लेगानं धालरं. 



 फेडूक भोठ्मा भुश्वकरीनं चारू ळकरं. फदकानं त्मारा आधाय देत 
आऩल्मा घयी आणरं. घयी फदकानं खूऩ पे्रभानं फेडकाची देखबार 
केरी आणण त्मारा चांगरंचंुगरं खाऊ घातरं. 

"अये फेडका, कदाचचत तू आज भेरा असता!” फदक म्हणारं. 
माच्माऩुढे आता सालध यहा. भाझ ेतुझ्मालय खूऩ पे्रभ आहे. “ 

भग ळेलटी फेडकानं ऩण हहभंत केरी. 

“भी ऩण तुझ्मालय खूऩ पे्रभ कयतो, वप्रम फदक,” फेडूक अस्ऩष्ट 
आलाजात म्हणारं. आता त्माचं ह्र्दम ऩहहल्माऩेऺा अचधक जोयात 
धडकत होतं आणण त्माचा चहेया गडद हहयला झारा होता. 

तवे्हाऩासून फेडूक आणी फदक, दोघं एकदसुऱ्मालय खूऩ पे्रभ 
कयत आहेत. ऩण फेडकाचा यंग हहयला आहे आणी फदकाचा 
एकदभ सपेद आहे. 

ऩण पे्रभ अळाप्रकाये सीभा आणी फंधनाच्मा ऩरीकड ेअसतं. 



सभाप्त 


